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Introdução

A inclusão do aluno com deficiência intelectual no ensino comum está cada vez mais frequen-
te e tem provocado verdadeiros questionamentos quanto ao processo de ensino e aprendizagem desse alu-
nado por parte dos professores, de forma a efetivar o direito garantido em leis e manifestado nas políticas 
públicas educacionais, desde a década de 1990. 

Os desafios em como promover a inclusão desse alunado no ensino comum, ofertando um 
currículo que não o exclua dos demais em sala de aula, não é uma tarefa nada fácil, pois quando se trata do 
aluno com deficiência intelectual, as dificuldades encontradas para amparar a inclusão escolar apresentam 
maior complexidade e merecem destaque. 

Essa complexidade está diretamente relacionada à concepção que professores possuem sobre 
esse aluno em relação à aprendizagem, ao lado emocional, pois, em diversos casos, os alunos se sentem 
excluídos, incapazes, frente ao diagnóstico, enquanto professores se sentem desmotivados, por se sentirem 
despreparados, inabilitados para ensinar.

Mendes (2008) afirmou que diante da diversidade, é importante que o professor reflita sobre 
quais estratégias de ensino são possíveis e quais podem buscar o sucesso na aprendizagem e acrescentou 
que o modelo de ensino colaborativo é ideal, pois o professor da sala de aula comum trabalha com o pro-
fessor de educação especial.

Sozinho o professor de ensino comum não alcançará seus objetivos e desse modo, a prepara-
ção dos professores para realizar práticas pedagógicas inclusivas para o aluno com deficiência intelectual 
é fundamental. Desse modo, se os professores não se sentem preparados ou, até mesmo, se a presença do 
aluno é imposta sem preparo dos envolvidos, sem apoio da escola, sem uma adequação curricular, um tra-
balho colaborativo junto aos docentes, as chances de sucesso são limitadas (FALEIROS; PARDO, 2003).

Uma das estratégias fundamentais para a inclusão desse alunado é a adequação curricular, que 
tem o objetivo de alcançar maior compreensão por meio de um currículo e metodologia adequados, com 
organização temporal, para que o aluno possa se apropriar dos conhecimentos necessários (HEREDERO, 
2010).

A adequação curricular para alunos com deficiência intelectual deve acontecer de forma cola-
borativa entre professores do ensino comum e professores da educação especial, elaborando um currículo 
com conteúdo e atividades adaptadas.
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Objetivo
Identificar as produções científicas acerca do trabalho colaborativo na elaboração de adequa-

ção curricular com aluno deficiente intelectual no ensino regular.

Método
Essa pesquisa constitui um estudo qualitativo, exploratório e descritivo, realizada pelo pro-

cesso de revisão de literatura. A fim de alcançar o objetivo proposto, a coleta de dados envolveu a busca 
de teses e dissertações na base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações- BDTD, 
no período de 1998 a 2018.

A escolha por esse período se deve pelo fato de que no ano de 1998 surgiram as primeiras 
publicações sobre adaptações, adequações, flexibilizações do currículo por pesquisadores e pelo Ministério 
da Educação.

Justifica-se a opção por essa base de dados, por integrar os sistemas de informação de teses 
e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, e, também estimular o registro e 
a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico, o que resulta em maior visibilidade à produção 
científica nacional.

Para esse mapeamento, utilizaram-se os seguintes descritores, respectivamente combinados: 
a) adequação curricular AND ensino colaborativo; adequação curricular AND deficiência intelectual; 
deficiência intelectual AND adequação curricular; ensino colaborativo AND deficiência intelectual.

Como critérios de inclusão foram selecionadas as pesquisas publicadas no período de 1998 
a 2018 e que contemplem sobre o trabalho colaborativo na elaboração de adequações curriculares para 
alunos com deficiência intelectual que frequentem o ensino regular. Como critérios de exclusão utilizou-se 
as publicações fora desse período e pesquisa de revisão sistemática na literatura, práticas escolares que não 
fossem no ensino regular.

Empregou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), com as três etapas. Na pri-
meira a pré-análise, realizou-se a leitura flutuante para escolha das pesquisas, sendo identificadas e selecio-
nadas na busca inicial um total de 10 (dez) teses e 22 dissertações, perfazendo 32 pesquisas.

 As pesquisas selecionadas e que estavam conforme os padrões já descritos, totalizaram 02 
(duas) teses e 03 (três) dissertações.

Na segunda etapa da análise, a descrição analítica, explorou-se o material selecionado para um 
estudo mais aprofundado, classificando e categorizando os dados colhidos. A partir da leitura das pesqui-
sas na íntegra, foi realizado o tratamento dos resultados (inferência e interpretação) no qual o objetivo é 
buscar condensar e destacar as informações.

O quadro 1 apresenta a distribuição das 05 (cinco) pesquisas selecionadas com autor, ano, 
local da publicação e objetivo geral.
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Quadro 1 – distribuição das pesquisas selecionadas
Autor Ano Local Objetivo Tipo de 

produção
LOPES, Ester 2010 UEL Analisar como vem sendo processados a inclusão do aluno com DI no 

ensino regular e elaborar um plano de ensino em conjunto.
D

EFFGEN, A.P.S. 2011 UFES Investigar as possibilidades de articulação entre o currículo Escolar e a 
escolarização de alunos com deficiência e transtornos globais do desen-
volvimento em processos de inclusão escolar nos anos iniciais do ensino 
fundamental.

D 

TOLEDO, E.H. 2011 UEL Investigar a eficácia de um programa de intervenção por meio de pes-
quisa colaborativa junto a professores do Ensino Fundamental II com 
vistas a favorecer a preparação dos mesmos, na promoção da inclusão e 
alunos com DI.

D 

BRAUM, P. 2012 UERJ Analisar  os conhecimentos e as concepções de professores sobre o pro-
cesso de alfabetização da criança com Deficiência Intelectual (DI).

T

VALLADÃO, 
H.M.

2017 UFES Conhecer a organização do processo de ensinar e aprender vividos por 
alunos e por profissionais do ensino comum, em classes que contam 
com a matrícula de alunos com diagnóstico de TEA/DI e Síndrome de 
Edwards.

T 

Fonte: elaborada pela pesquisadora

Resultados e Discussão
O quadro 2 apresenta as categorias temáticas encontradas nas pesquisas selecionadas que se-

rão apresentadas e discutidas na sequência. 

Quadro 2 - categorias encontradas nos estudos selecionados.
Categorias Autores 
Pesquisa  ação colaborativa Lopes (2010)

Toledo (2011)

Braum (2012)

Valladão (2017)

Pesquisa ação Effgen (2011)
Fonte: elaborada pela pesquisadora

Categoria 1:  pesquisa ação colaborativa
Nesta categoria se destaca a pesquisa ação colaborativa, realizada pelos autores Lopes (2010), 

Toledo (2011), Braum (2012) e Valladão (2017).
A pesquisa-ação pode ser concebida como estratégica, crítica e colaborativa. A pesquisa-ação 

colaborativa, a que encontramos na primeira categoria é um modelo de referência para a transformação da 
realidade, no qual o investigador tem por função construir bases teóricas para que o processo de mudança 
se consolide (SOUZA et al, 2005). 

Lopes (2010) realizou uma pesquisa sobre adequação curricular como direito a efetivação da 
inclusão do aluno com deficiência intelectual. A pesquisa foi realizada em uma escola com professores 
do ensino fundamental I no Estado do Paraná e incluiu pesquisa documental com base nos relatórios de 
avaliação psicoeducacional no contexto escolar de cada aluno e relatórios semestrais de acompanhamento 
individual da sala de recursos multifuncionais, assim também um grupo de estudo com esses professores 
foi organizado e uma entrevista com cada participante. Os resultados mostraram que são necessárias novas 
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pesquisas sobre o tema adequação curricular, para êxito acadêmico do aluno, como também as dificulda-
des encontradas pelos professores envolvidos, em consequência da falta de conhecimento de como fazer 
uma adequação curricular, visto que os professores recebem capacitação, mas ela necessita ser aprimorada 
para atender essas questões assinaladas pelos professores.

Toledo (2011) desenvolveu uma pesquisa com duas professoras de 5º e 7º ano do ensino 
Fundamental II, com alunos que apresentavam deficiência intelectual de uma escola do Estado do Paraná. 
Organizou um ciclo de estudos sobre inclusão educacional e deficiência intelectual com análises reflexivas 
sobre as práticas que esses professores estavam desenvolvendo em suas salas comuns diante dos resultados 
que obteve da entrevista semiestruturada sobre educação inclusiva dos professores com cada participan-
te. O resultado dessa pesquisa evidenciou que houve melhora da qualidade do processo de inclusão dos 
alunos com DI e ampliação dos conhecimentos teóricos e práticos dos professores. Comprovou-se que o 
trabalho colaborativo desenvolvido pelos professores do ensino comum e especial é efetivo para fortalecer 
a inclusão do aluno e seu processo de aprendizagem.

Braum (2012) desenvolveu uma pesquisa com três alunos e 15 profissionais do Ensino Fun-
damental I, com observação participante, entrevistas semiestruturadas, filmagens em sala comum e estu-
dos com os profissionais sobre a deficiência intelectual. Os estudos envolveram reflexões e análises sobre o 
referencial teórico da deficiência intelectual e as ações em sala de aula. Em seguida organizou um trabalho 
colaborativo tendo como referencial a teoria histórico cultural com professores do ensino comum, ensino 
especial e a pesquisadora. O estudo comprovou que a mediação planejada é fundamental juntamente com 
a adequação dos conteúdos, para que o aluno não se sinta excluído e desenvolva.  Foi possível o avanço 
dos alunos somente pelo estudo dos profissionais envolvidos e o trabalho colaborativo.

Na pesquisa de Valladão (2017), a autora analisou os dilemas e desafios do trabalho docente 
em sala comum nos anos iniciais do Ensino Fundamental I com alunos que possuíam deficiência intelec-
tual e TEA. Além de toda a análise em sala de aula, observações e entrevistas, Valladão (2017) desenvol-
veu uma pesquisa ação colaborativa que possibilitou aos docentes em conjunto elaborarem estratégias de 
ensino a esses alunos, juntamente com os professores do ensino comum e do ensino especial e a pedagoga 
da escola. Em seu estudo concluiu que é essencial a colaboração entre os envolvidos no contexto escolar, 
no sentido da elaboração de metodologias e estratégias pedagógicas em conjunto, para vencer os desafios 
diários da inclusão em sala comum. O trabalho colaborativo segundo ela, é uma prática pouco utilizada 
ainda, mas que aliada a formações docentes continuadas e a aplicabilidade das legislações, proporciona a 
inclusão tão esperada.

Categoria 2: pesquisa ação
 A pesquisa-ação conceitua como o agir no campo da prática e investigar a respeito dela. 

Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprenden-
do mais, no decorrer do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação. Refletir sobre 
a ação (TRIPP, 2005).

O estudo de Effgen (2011) ocorreu com alunos da 4ª série do Ensino Fundamental I, com a 
professora regente, duas professoras do ensino especial- SRM, professores de Arte, Educação Física e En-
sino Religioso além de dois alunos, sendo um com síndrome de down e outro com deficiência intelectual 
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e física. A pesquisa compreendeu observações, diário de bordo, gravações e fotografias. Concluiu que o 
trabalho colaborativo é fundamental e que facilita a inclusão, porém a formação continuada é necessária 
nesse percurso. Os processos vivenciados nas práticas pedagógicas devem considerar tudo o que o aluno já 
assimilou, no “currículo vivido”, de forma a potencializar novas ações e táticas. Considerou também, que 
é fundamental maiores investimentos na formação dos educadores, para que possam ter momentos de dis-
cussões e envolvimento maior, de como realizar as práticas pedagógicas em sala de aula, com adaptações.

Conclusão
As escolas necessitam oportunizar reais condições de aprendizagem dos alunos com deficiên-

cia intelectual por meio de eliminação de barreiras, da aplicação de recursos necessários e materiais peda-
gógicos, formação continuada na prática, pois se nota que o professor carece de aprofundamentos teóricos 
e práticos que possam auxiliá-lo em sua prática pedagógica para favorecer a esse público-alvo o acesso ao 
conhecimento além do saber.

É fato que os municípios têm investido em formação para os professores, porém parece ser 
insuficiente ou necessita ser revista para atender a todos os alunos no contexto da sala de aula, sem excluir. 

A formação continuada deve ter a teoria, mas também a prática de como elaborar por meio 
de ações colaborativas com os docentes, as adequações necessárias ao currículo, as flexibilizações, o tempo, 
os objetivos a serem alcançados programada em um prazo.

Adequações curriculares, sem planejamento, sem reflexões, sem conhecimento do aluno, de 
seu aprendizado, sem objetivos, é somente exclusão.

As adequações curriculares são fundamentais para que os alunos com deficiência intelectual 
tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem que os demais.

Encontramos nessas cinco pesquisas apresentadas algo em comum, que seria a existência de 
uma discrepância nas ações dos professores em relação às adequações curriculares e nas interações com o 
aluno com deficiência intelectual. Os docentes afirmavam que não há um horário específico para os en-
contros de orientação com o professor da SRM e a dificuldade de a escola promover esse encontro. Nas 
pesquisas da primeira categoria, os docentes afirmaram que foi no grupo de estudos e no trabalho colabo-
rativo proporcionado pelas pesquisadoras que compreenderam o que são adequações curriculares e como 
realiza-las adequadamente, e não como vinham fazendo.

É preciso modificar o contexto das ações pedagógicas nas escolas. O trabalho colaborativo é 
um modelo positivo, mas que pouco acontece, como pudemos comprovar pelas pesquisas, no período que 
compreendeu entre 1998 e 2018.

Ainda há muito a se pesquisar nessa área. Pesquisas existem, mas no sentido de encontrar os 
anseios dos docentes em como trabalhar diante da inclusão no ensino comum ou pesquisas que retratam a 
dificuldade em realizar as adequações curriculares. Porém, pesquisas que apresentem resultados, de como 
pode ser realizado este trabalho colaborativo, como é a elaboração das adequações curriculares, são poucos.

Nas pesquisas encontradas em sua maioria retratam apenas que os docentes não realizam o 
trabalho colaborativo, não elaboram adequações. Não elaboram porque possuem uma concepção errada 
de adequação curricular. 

Em várias outras pesquisas que foram consideradas fora do padrão desse estudo, encontramos 
situações em que os professores sequer sabem de como e o que é adequação. Para alguns, é simplesmente 
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dar qualquer atividade diferente para o aluno, conforme seu nível de aprendizado, o que poderia ser uma 
pintura, um desenho, um joguinho.

Reforço aqui, a necessidade de formações continuadas que apresentem metodologias e estra-
tégias de como deve ser na prática a elaboração de adequações curriculares em sala comum, diminuindo 
a distância entre o ideal e o real da inclusão do aluno com deficiência intelectual no ensino regular, e 
modificando posturas e atitudes negativas em sala de aula.

Desse modo, para a consolidação do processo de ensino e aprendizagem dos alunos com defi-
ciência intelectual, é preciso e é fundamental que ajustes sejam feitos pelos professores que trabalham com 
estes alunos, pela escola e sua equipe pedagógica.
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